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امام علی)ع( :

خيرانديش تري�ن  راس�تی  ب�ه 

خوي�ش،  ب�ه  نس�بت  م�ردم 

از  ايش�ان  فرمانبردارتري�ن 

پروردگارش و خودفريب ترين آنها، 

نافرمان ترينشان از خداست. 

 گزيده تحف العقول

در برنام�ه اي كه انتظ�ار مي رف�ت از توليدكنن�ده تقدير 
و تمجي�د و ش�أن و منزل�ت تولي�د قدر دانس�ته ش�ود، 
توليدكننده جوان مورد اس�تهزا قرار گرفت و انتقادات به 
اين رفتار موجب عذرخواهي يكي از مديران س�يما ش�د. 
حمايت از تولید ملي وظیفه و تكلیف همه دستگاه هاي كشور به 
ويژه رسانه ملي است و در اين سال ها كه كشور بیش از همیشه 
از ركود تولید ملي در حال لطمه خوردن است و حجم نقدينگي 
به جاي هدايت به سمللت تولید به بازار هاي طللال و ارز هجوم 
مي برد، انتظللار مي رود رسانه ملي متعهدانه تللر در اين میدان 
قدم بگذارد و برنامه هاي اقتصادي به معناي واقعي در خدمت 
اين مسئله قرار بگیرند. بديهي است مجللري برنامه اي كه در 
گستره اي ملي پخش مي شود الزم است آداب سخن گفتن را 
بلد باشد و از به كار بردن لحن و عبارات چاله میداني پرهیز كند. 
اگر در يك برنامه با محوريت اقتصاد كمترين شللئون اخالقي 
رعايت نشود، چه انتظاري مي رود كه برنامه هايي از اين دست 
بتوانند تأثیري مثبت و سازنده بر اقتصاد بیمار ايران بگذارند. 
اساساً بیماري اقتصاد و بداخالقي هاي اقتصادي بیش و پیش از 
همه از بیماري هاي اخالقي و رواني افراد جامعه نشئت مي گیرند 
و اگر حداقل هاي اخالقللي در برنامه اي كه مدعي اصالح است 

رعايت نشود، اتفاق سازنده اي رقم نخواهد خورد. 
برنامه پايش اخیراً از يك تولیدكننده گوشللي دعوت به عمل 
آورد تا علي القاعده از وي تقدير و تشكر شود اما مجري برنامه 
به طرزي عجیب اين تولیدكننده جوان را مورد استهزا قرار داد. 
فیلم برخورد مجري با اين تهیه كننده در شللبكه هاي مجازي 

دست به دست مي شود و اعتراضات و انتقادات به اين رفتار باال 
مي گیرد و همین باعث مي شود تا مدير گروه اقتصادي شبكه 
يك و مسئول جشنواره كارآفريني برنامه پايش در پیامي از اين 

بابت عذرخواهي كند. 
سیدامیر سیاح در  اين بللاره مي نويسد: »قطعاً الزم است گروه 
برنامه ساز و مجري در نقش وكیللل مدافع مردمي كه خواهان 
سرمايه گذاري در كسب و كارهاي نوپا هستند، سود و زيان كار 
را مشللخص كنند و از فعالیت هاي تولیدي معرفي شده چهره 
سودآور كاذب و غیرواقعي ارائه ندهند، البته در كنار شفافیت 
میهمان، سعه صدر و متانت مجري از الزامللات اجراي برنامه 
است و وي موظف است شئون میهمان را در آداب گفت وگوي 
تلويزيوني رعايت كند. اخیراً فیلمللي از يك قسمت در فضاي 
مجازي منتشر شللد كه ناراحت كننده و محل پوزش است، به 
عرق جبین كارآفرينان واقعي ايران مي بالیم و در راه خدمت به 

اقتصاد كشور ثابت قدم و متعهد هستیم.«

واكنش به تحقير توليدكننده در برنامه »پايش«
مسئول برنامه شبكه يك سيما از رفتار مجري عذرخواهي كرد

مرادي كرماني: شيرين نويسي در ادبيات كودكان و نوجوانان اهميت دارد

به ثبت آثارم در كميته حافظه ملي ايران افتخار مي كنم

هوش�نگ مرادي كرمان�ي نويس�نده ك�ودك و نوج�وان 
ب�ر اهمي�ت شيرين نويس�ي داس�تان درب�اره ك�ودك 
در ح�وزه ادبي�ات ك�ودك و نوج�وان تأكي�د ك�رد. 
هوشنگ مرادي كرماني نويسنده معاصر ايراني به مناسبت روز ملي 
ادبیات كودك و نوجوان به تشللريح شیرين نويسي داستان براي 
كودكان و نوجوانان اشاره كرد و با تشويق خانواده ها براي خواندن 
كتاب براي كودكان در ايام كرونا گفت: مسلماً در ايام كرونا مطالعه 
كتاب به خصوص كتاب هاي ادبیات كللودك و نوجوان از بیرون 
رفتن بسیار مفیدتر است. مرادي كرماني درباره شللیرين نويسي 
ادبیات به  خصوص در حوزه كودك و نوجللوان به مصاديق و آثار 
نويسندگاني مانند زنده ياد محمدابراهیم باستاني پاريزي اشاره 
كرد و گفت: بنده همیشلله گفته ام كه زنده ياد باستاني پاريزي با 
شیرين نويسي ادبیات در حوزه تاريخ، توانست تاريخ را از مدارس 
و دانشگاه به خانه ها ببرد، كما اينكه برخي  عنوان مي كنند كه اين 
نويسنده كرماني در كتاب هاي تاريخ خود بیشتر به سبك رمان قلم 

زده اما مهم اين است كه تاريخ را به شیريني بیان كرده است. 
نويسنده كتاب »قصه هاي مجید« گفت: در زمینه شیرين نويسي 
در حوزه ادبیات كودك و نوجوان نیز بايد فرد نويسنده شللرايط 
اجتماعللي و جغرافیايي را زندگللي و تجربه كرده باشللد، يعني 
اينگونه نیست كه شللیرين نويسي بر اساس يللك نوع تكنیك و 
فرمول خاصي صورت گیرد، بلكه به شرايط زندگي فرد نويسنده 
نیز بستگي دارد. وي توضیح داد: به عنوان مثال در دوران جنگ 
فردي در اردوگاه هاي آلمان نازي يك سمفوني نوشللت و پس از 
مرگ او، موسیقیدان هاي ديگر نمي توانستند آن سمفوني را اجرا 
كنند چراكه افراد ديگر شرايط اردوگاه زندان را درك نكرده بودند 
و نمي توانستند آن سمفوني را اجرا كنند، بنابراين شرايط زندگي 
نويسنده در نوع قلم و شیرين نويسي او به خصوص در حوزه كودك 
و نوجوان اهمیت بسیار دارد. مرادي كرماني با اشاره به اين مطلب 
كه در نوشللتن داستان هاي خود براي كللودك و نوجوان عنصر 
شللیرين نويسي، مفید و سرگرم كننده و شادي بخش بودن را در 
نظر گرفته است، گفت: در نگارش كتاب براي كودكان و نوجوانان 
همواره سعي كرده ام شللیرين نويسي را بللا در نظر گرفتن عنصر 
شادي رعايت كنم كه مي توان به داستان هايي مانند »قصه هاي 

مجید«، »خمره« و »مرباي شیرين« اشاره كرد. 
هوشنگ مرادي كرماني درباره ثبت مجموعه آثار خود در كمیته 
حافظه ملللي ايران گفت: سال گذشللته مجموع آثللارم به همت 
سازمان اسناد و كتابخانلله ملي ايران و با حمايللت و توجه دكتر 
بروجردي رياست سازمان اسناد و كتابخانه ملي به ثبت رسید كه 

بسیار خوشحالم و براي بنده افتخاري است. 

كالف سردرگم »پسركشي«!

 نگاهي به مجموعه داستانك هاي
»سنگر عالف ها«

جنگ با چاشني شوخي و خنده
از زماني كه جنللگ تحمیلي 
شللروع شللد تللا بلله حللال 
نويسندگان زيادي قلمشان را 
در سبك هاي مختلف نوشتاري 
در زمینه ادبیللات پايداري و 
دفللاع مقللدس آزموده انللد و 
بالطبللع هر مخاطبللي طبق 
سلیقه مطالعاتي خودش سراغ 
كتابللي رفتلله كلله دوسللت 
مي داشته است. نكته ديگر اينكه هر نويسنده با زاويه ديد مختص 
خودش به جنگ نگاه كرده و برداشت فكري خودش را از هشت سال 
دفاع مقدس روي كاغذ آورده است. خیلي از نويسندگان اين شاخه 
از ادبیات تلخ ترين و سخت ترين لحظه هاي جنگ را به صورت نوشته 
درآورده و منتشر ساخته اند و بعضي از نويسندگان هم براي ثبت 
لحظه هاي جنگ كه گوشه اي از تاريخ زندگي مردمان اين سرزمین 
است سراغ نوشته هايي رفته اند كه در ساختار آن خبري از تلخ نويسي 
و تراژدي نیست. در هر حال نگللاه نويسندگان جنگ به اين قضیه 
همیشه متفاوت باهم بوده و اين تفاوت هاي نگارشي و سبك شناسي 
است كه ادبیات داستاني را با شاخه ها و زيرمجموعه هاي متفاوتش 

شیرين و جالب توجه مي سازد. 
اكبر صحرايي يكي از نويسندگان مطللرح ادبیات جنگ است كه در 
جديدترين كتابش جنگ را با همه مصائب و سختي هاي ويرانگرش، از 
زاويه طنز و شوخي نگاه كرده است تا ثابت كند در سخت ترين شرايط 
زندگي هم مي توان لبخند زد و ناامیللدي را از خود دور ساخت و هم 
اينكه تمام خاطرات جبهه تلخ و وحشتناك نیست بلكه لحظه هاي 
شیرين و شاد و خاطره انگیز جبهه هم در كنار رفقا زياد است. »سنگر 
عالف ها« يك مجموعه داستان به هم پیوسته در مورد جنگ است 
كه از 55داستانك طنز آمیز تشكیل شده است. شخصیت اول داستان 
شللخص رزمنده اي به نام »دار علي« است كلله نامش در كتاب هاي 
ديگر نويسنده هم به چشم مي خورد. او كه تمام بروبچه هاي رزمنده 
و حتي فرماندهان سنگر هم به شیرين كاري هايش عادت كرده اند به 
همراه چند تن ديگر از همرزمانش بیشتر اوقات در جبهه خرابكاري 
مي كنند و رفتار آنها باعث مي شللود طنز »موقعیت« در ساختار اين 
مجموعه داستان شكل بگیرد، البته در كنار خرابكاري گاهي كارهاي 
خالقانه اي هم از آنها سر مي زند. داستان هاي اين كتاب به نوعی به هم 
وصل هستند و كاراكترهايي مثل »مش رجب«، »اياز«، »دارعلي« 
و... در ماجراهللاي هر55 داستانك كتاب حضللور دارند. دارعلي هم 
شللخصیت اول داستان است كه به زباني شیرين از زبان اول شخص 
مفرد داستان را براي مخاطب بیان مي كند، البته در ادبیات طنز دفاع 
مقدس پیش از اين ما كتاب هايي داشته ايم كه مقوله جنگ را با نگاهي 
شللوخ طبعانه و طنازانه به مخاطب ارائه داده اند كلله به عنوان نمونه 
مي توانیم از كتاب هاي »گردان قاطر چي ها« نوشته داوود امیريان و 
»ماجراهاي اكبر كاراته« نوشته شهید مجید صالحي حاجي آبادي نام 
ببريم. اما نكته  مهمي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه »لودگي« 
با »طنزنويسي« فرق مي كند، خصوصاً اگر بخواهیم يك داستان طنز 
بنويسیم چون حكايت »فكاهي نويسي« و »بذله گويي« در مطبوعات 
طنز، حسابش كاماًل از اين مبحث جداست و مقوله طنز مقوله بسیار 
سختي در ادبیات است. خیلي راحت مي توان كلمه »طنز« را بر پیشاني 
يك كتاب قرارداد، اما مهم اين است كه چقدر در قواعد طنزنويسي 
و شاد كردن مخاطب آن هم از راه اصولي و منطقي اش موفق باشیم. 
اكبر صحرايي در شروع داستان اشللاره اي دارد به يك پیرمرد ناتوان 
رزمنده به نام »كل اياز« كه به هر حال بنللا به داليلي به جبهه آمده 
است، در همان آغاز داستان نويسنده او را يك »پیرمرد زه وار در رفته« 
معرفي مي كند. القاب مستقیم دادن به كاراكترهاي يك داستان را 
بايد مخاطب در حركات و رفتار شللخصیت داستان ببیند و دركش 
كند اما لقب دادن هاي اينچنیني در طنزنويسي گاهي نتیجه معكوس 
دارد و نه تنها توهین به كاراكتر داستان محسوب مي شود بلكه گاهي 
اين سبك پرداخت، به شدت توي ذوق خواننده مي زند. طنزنويسي 
برخالف تصور خیلي ها يكي از سخت ترين سبك هاي نوشللتاري در 
ادبیات است. مجموعه داستان »سنگر عالف ها « با 84صفحه در سال 

98 توسط انتشارات به نشر به بازار كتاب آمده است. 

رامينجهانپور نقدکتاب

   محمدصادق عابديني
س�الن هاي س�ينما ها در تهران هن�وز باز 
هس�تند ولي تعداد افرادي كه به سينماها 
مي رون�د آنق�در ك�م اس�ت كه س�الن ها 
تقريبًا خالي اس�ت. با اين شرايط سازمان 
س�ينمايي امي�دوار اس�ت با پاكي�زه نگه 
داشتن سالن هاي سينماها دولت را متقاعد 
كند حكم به تعطيلي مجدد س�ينما ندهد. 
نگاهي گللذرا به وضعیللت فللروش بلیت در 
سامانه هللاي آناليللن فللروش بلیللت سینما 
نشللان مي دهد سالن هاي بزرگ سینما ها در 
پرديس هاي مدرن تهران در هر سانس فقط 
با چند صندلي فروخته شللده فیلللم را اكران 
مي كنند. برخي از فیلم ها هللم كه حتي يك 
بلیت فروخته شللده ندارند، صرفاً براي بسته 
نشدن در هاي سالن ها اكران مي شوند. در اين 
شرايط و برخالف تصور اولیه كه ادعا مي شد 
بازگشايي سینماها با استقبال روبه رو خواهد 
شد، مردم ترجیح مي دهند در اين شرايط هر 

جايي بروند غیر از سینما!
    ما از تجربه چين درس نگرفته ايم!

دولت چین به دلیل نگراني از انتشار ويروس 
كرونللا، از تصمیللم قبلي بللراي بازگشللايي 
سینما ها منصرف شللد. سینماهللا در چین 
به خاطر شللیوع كرونا تعطیل شللدند و صرفاً 
بعد از بازگشللايي كوتاه مدت دوباره به خاطر 
افزايش مبتاليان به كرونا، دولت اين كشللور 
دستور به تعطیلي سینماهللا داد. اين دستور 
همچنان هم پابرجاست و دولت چین به رغم 
اعتراض سینمادارها و ورشكستگي چند هزار 
سالن همچنان بر پروتكل هللاي سختگیرانه 
پافشللاري مي كند. تجربه چین مي توانست 
تجربه ارزشللمندي باشد به شللرط اينكه در 
ايران نیز حكم به بازگشللايي سینماها فراتر 
از مسائل احساسي بللود. درآمد چندمیلیارد 
دالري سینماي چین و اكران هاي بین المللي 
در اين كشللور به طور كل با سینماي بسته و 
كم مخاطب ايران متفاوت است، حتي شرايط 
شیوع كرونا در ايران با آنچه در چین مي گذرد 
نیز متفاوت است و برخالف اوج گیري موج دوم 
كرونا در ايللران در چین مديريت سختگیرانه 

باعث شللده است میزان جمعیت مبتال روند 
نزولي داشته باشد. 

    سينماها پاكيزه مي مانند!
 وزارت بهداشت از محدوديت هاي جديد براي 
كاهش میزان شللیوع كرونا خبللر داده است. 
يكللي از بندهاي ايللن محدوديت ها تعطیلي 
فعالیت هللاي فرهنگي است كلله سالن هاي 

سینما را نیز شامل مي شود. 
اگر چه هنوز اين محدوديت ها اعمال نشللده، 
ولي زنگ خطر بللراي سینماها در مشللهد و 
تهران بلله صدا درآمللده اسللت. سیدمهدي 
طباطبايي نللژاد، معاون سازمللان سینمايي 
مي گويد: »تللا زماني كلله ستاد ملللي كرونا 
سینماهاي تهران را تعطیللل نكرده ما تالش 
مي كنیم محیط سینما براي مخاطبان امن، 
پاك و پاكیزه باشللد و تماشللاگران با رعايت 
تمامی پروتكل هاي بهداشللتي به تماشللاي 
فیلم ها بنشللینند. تمام نكللات ايمني هم در 

سینماها رعايت مي شود. 
امیدواريم سینما ها تعطیل نشود.« اما صرف 
پاكیزه بودن سینماها باعث نشده است مردم 
براي تماشاي فیلم به سینماها بیايند. به نظر 
مي رسد اصوالً مردم براي سینما رفتن داليل 

ديگري به غیر از پاكیزه نبودن سینما دارند. 
    »ش�ناي پروانه« در حوض سالن هاي 

خالي
دو فیلم »شناي پروانه« و »خوب، بد، جلف2« 
در حال اكران هستند، سالن هاي اكران كننده 
اين دو فیلم به گللواه سايت هاي فروش بلیت 
تقريباً خالي هستند. تصللور اولیه اين بود كه 
اين دو فیلم مي توانند به خللودي خود مردم 
را به سینماها بكشانند و افتتاحیه باشكوهي 

براي بازگشايي سینماها باشند ولي آنچه رخ 
داد فروش متوسط »شللناي پروانه« و اكران 

ناامیدكننده »خوب، بد، جلف2« بود. 
    »پيشي ميشي« هم از اكران 

انصراف داد
فیلللم كودكانه »پیشللي میشللي« از اكران 
انصللراف داد. ايللن فیلللم كلله قللرار بللود از 
25تیرماه در سالن هاي سینما اكران شللود، 
با تصمیم تهیه كننده آن از حضور در سینماها 
انصراف داد. احمد احمللدي تهیه كننده اين 
فیلم مي گويللد: »درخواست ما بللراي اكران 
»پیشي میشللي« به قبل از موج تللازه كرونا 
بازمي گردد. ما بر اساس آنچه اعالم شده بود 
تصللور مي كرديم زيرساخت هللاي الزم براي 
اكران آمللاده است، كرونا هللم فروكش كرده 
و قرار بود هملله سینماها باز شللوند اما حاال 
با گسترش دوبللاره كرونا و تعطیلللي دوباره 
سینماها به خصوص در شهرستان ها، چاره اي 
جز انصراف از اكللران نداريللم.« تهیه كننده 
فیلم هللاي »ردكارپت« و »الزانیللا« در ادامه 
خاطرنشللان مي كنللد: »پیشي میشللي يك 
فیلم مستقل است كه بللدون هر گونه كمك 
و وام دولتي ساخته شللده و بلله عنوان بخش 
خصوصي، اكران فیلم در اين شللرايط دشوار 
است و مي تواند به نابودي فیلم مبدل شللود. 
شللرايط فعلي نیازمند حمايت است، از طرف 
ديگر مخاطللب اين فیلم خانللواده و كودكان 
هستند و با شرايطي كه كرونا به  وجود آورده، 
حفظ سالمت مخاطبان سینما مهم تر است، 
لذا تصمیم گرفتیم از اكران اين فیلم انصراف 

بدهیم.«
    فيلم خارجي، ايده مضحك اكران

شللكست اكران فیلم هاي داخلللي و انصراف 
تهیه كننده هللا از اكران باعث نشللده است تا 
طرح های عجیب و مضحك در سینماها اجرا 
نشود. هم اكنون سه فیلم خارجي براي اكران 
در سینماها انتخاب شده اند. فیلم »1917« 
صرفاً به خاطر اينكه ممیللزي الزم ندارد در 

سینماها اكران مي شود.
 دو فیلم ديگر »جوكر« و »احضار2«، هستند. 
حضللور ايللن فیلم ها بللر پللرده سینماها در 
شللرايطي رخ مي دهد كه نسخه كامل آنها به 
همراه زيرنويس فارسي و حتي دوبله شده در 
سايت هاي دانلود فیلم آپلود شده و از ماه هاي 
پیش تاكنون عالقه مندان به سینماي جهان 

آنها را تماشا كرده اند. 
نمايش فیلم هايي كه اكران جهاني آنها گذشته 
است و هیچ امتیازي براي بیننده ايراني ندارند، 
به داليلي نامعلوم سللر از سالن هاي سینماي 
ايللران درآورده اند و فروش بلیللت آنها آنقدر 
ناامیدكننده است كه به نظر نمي رسد اكران 

طوالني مدتي داشته باشند. 
در صورت تداوم شللرايط افزايش مبتاليان به 
كرونا و تغییر شرايط كرونا از هشدار به قرمز در 
تهران، اين احتمال وجود دارد كه در روزهاي 

آينده سالن هاي سینماها تعطیل شوند. 

 شناي قورباغه جوكر 
در سالن هاي خالي سينما

حتي اگر دولت سينماها را تعطيل نكند، بليت فروشي ها نشان مي دهد سالن ها خالي است

طباطبايي نژاد: تالش مي كنيم 
محي��ط س��ينما ام��ن و پاكيزه 
باش��د و تماش��اگران با رعايت 
تمامی پروتكل هاي بهداشتي 
به تماش��اي فيلم ها بنش��ينند

 »سكوت شكسته« 
پس از سال ها منتشر مي شود

»س�كوت شكس�ته« روايتي جذاب و واقع�ي از خاطرات 
يك�ي از فرماند ه�ان اطالع�ات و شناس�ايي عملي�ات 
منحصر به ف�رد كرب�الي ي�ك اس�ت كه پ�س از س�ال ها 
توس�ط انتش�ارات ش�هيد كاظم�ي منتش�ر مي ش�ود. 
»سكوت شكسته« روايتي است جذاب و خواندني از خاطرات محمود 
پاك نژاد، فرمانده اطالعات عملیات لشكر17 علي بن ابیطالب)ع( در 
هشت سال دفاع مقدس كه تنها دلیلش براي شكستن اين سكوت 
لبیك به فرمان رهبرمعظم انقالب است كه فرمودند: »رزمنده اي كه 

خاطراتش را ثبت نكرده، مأموريتش پايان نیافته است...«.

کتاب

 شوراي صنفي نمايش 
در برنامه اكران فيلم هاي جديد تجديدنظر كند

ي�ك پخش كنن�ده س�ينما تأكي�د ك�رد ش�وراي صنف�ي نماي�ش 
كن�د.  تجديدنظ�ر  باي�د  جدي�د  فيلم ه�اي  اك�ران  برنام�ه  در 
علي سرتیپي كه پخش فیلم »شللناي پروانه« و نیز مديريت پرديس سینمايي 
كوروش را برعهده دارد، درباره وضعیت فروش فیلم ها و آمار مخاطبان سینماها 
به ايسنا گفت: با افزايش آمار مبتاليان به كرونا قاعدتللاً وضع سینماها مناسب 
نیست، در حالي كه در روزهاي ابتدايي بازگشايي شرايط بهتر بود. االن هم گاهي 
توصیه هايي براي نرفتن به سینماها گفته مي شود اما واقعیت اين است كه سینما 
با توجه به فاصله گذاري و پروتكل هايي كه در آن رعايت مي شود، نسبت به خیلي 
از مكان هاي ديگر امن تر اسللت، با اين وجود نمي توان مللردم را مجبور يا حتي 

تشويق كرد تا به سینما بروند، چون شرايط خیلي سخت است. 
او با اشاره به انصراف سازندگان يكي از فیلم هايي كه قرار بود از 25تیر اكران شود 
)پیشي میشي( افزود: با توجه به فضاي عمومي جامعه به نظرم اكران فیلم هاي 
جديد براي صاحبان فیلم ها هم مناسب نیست و شوراي صنفي نمايش بايد در 
جلسه آينده خود، با اين شرايط خاص كشور در برنامه اعالم شده بازنگري كند، 
چون بايد براي بهتر شدن اوضاع صبر كنیم تا آمارهاي مربوط به كرونا پايین بیايد 

ولي اين اتفاق با سرعت رخ نمي دهد. 
سرتیپي همچنین آمار فروش و حضللور مخاطب در پرديس سینمايي كوروش 
را كمتر از يك چهارم گذشللته عنوان كرد. طبق تصمیم شوراي صنفي نمايش 
قرار است از 25تیر سه فیلم »زن ها فرشللته اند2« آرش معیريان، »آنجا همان 
ساعت« سیروس الوند و »پیشي میشي« حسین قناعت اكران شوند كه فعاًل فیلم 

»پیشي میشي« انصراف داده است.

    افشين عليار
»پسركشي« ششمین فیلم محمدهادي كريمي در ادامه پنج 
اثر قبلي اش فیلمي ضعیف و الكن اسللت، اين فیلم به دلیل 
نارسايي در ايده پردازي و انسجام نداشتن در نگارِش فیلمنامه 
نتوانسته در قالب و چارچوب خاصي به يك فیلم سینمايي 
بدل شللود، بنابراين در حد و اندازه يك طرح مانده و تكلیف 
فیلمساز با خودش مشخص نیست، به طوري كه انگار با يك اثر 
سفارش شده از سوي میراث فرهنگي طرف هستیم، فیلم فاقِد 
چفت و بست دراماتیك است و كريمي نتوانسته قصه اش را با 
جذابیت هاي مرسوم ژانري پیوند بزند چراكه با فیلمي طرف 
هستیم كه در ژانر معلق مانده است. »پسركشي« در ژانرهاي 
ملودرام و جنايي و وحشت و البته معمايي بالتكلیف است و 
اساساً فیلمساز نمي داند چگونه و از چه طريقي روايت پردازي 
كند و اين شللگرد كريمي است كه طللرح مضامین مي كند 
اما نمي تواند اين مضامین را در ابعللاد و چارچوب استاندارد 
گسترش بدهد، بنابراين آنچه در پسركشي طرح مي شود با 
اينكه آغاز درستي دارد و مي توانست كشش الزم را براي يك 
اثر منسجم داشته باشد توان الزم براي شكل گیري يك فیلم 
سینمايي را ندارد. »پسركشي« تا حدودي مخاطب را به ياد 
فیلم »لیال« مي اندازد اما خط اصلي فیلم با شكست زماني از 
گذشته تا حال به شكلي مجهول در زمان و مكان جلو مي رود 
و فیلمساز به جاي شخصیت پروري ترجیح مي دهد شمايل 
اثرش را حفظ كند، به طوري كه ما با چند تیپ بي كاركرد كه 
در صحنه رفت و آمد مي كنند مواجهیم؛ تیپ هايي كه حتي 
نام هم ندارند و در همان اوايللل فیلم مرد فقط چند ديالوگ 
بي كاركرد ضد زن مي گويد و در ادامه مادِر)نسیم ادبي( اين 
مرد را كه فاصله سني اش هم رعايت نشده است، به عالوه چند 
گريه و زاري و يك عروسللي نصفه و نیمه مي بینیم و كات به 
زمان حال. اساساً فیلمساز مي توانست در همان سكانس هاي 
اول چارچوب هاي پرداخت درام و چگونگي بافت موضوعي 
و درگیري يك زن و هوو را به ساده ترين شللكل ممكن بیان 
كند اما روند و پیكره شكل گیري آنقدر سست است كه ورود 
دختر )بهاره كیان افشللار( به زندگي پسر )آرمان درويش( را 
نمي توانیم بپذيريم. ورود يك باره دختر به خانه شباهت به 
يك نظافتچي دارد و چه راحت مادر)ژاله صامتي( حضور دختر 
را در خانه مي پذيرد، دختر هم نمي تواند تبديل به شخصیت 
شود؛ او به عنوان يك فرد روان پريش ظاهر مي شود اما انگار 
به دنبال حق و حقوقش است اما چرا فیلمساز دختر را به اين 
اندازه عقب افتاده ترسیم كرده است، يعني تمامي آدم هاي 
فیلم به شكلي نارسند و نمي توانند در يك نقش مستقل ظاهر 
شوند. »پسركشللي« به معناي درست كلمه يك اثر ضدزن 

است زن ها در اين فیلم تحت تاثیر سلطه جويي يك مرد قرار 
گرفته اند و يك مرد كانون خانواده را بر هم زده است، آن مادر 
هم كه عالقه به مرد بودن دارد هم به شدت كاريكاتوري است، 
بنابراين فیلمساز با تخريب نقش زن قصد داشته فیلمش را 
روايت كند اما اين روايت آنقدر سطحي و دست و پاشكسته 
است كه مخاطب نمي تواند فیلم را همراهي كند، به طوري 
كه مقطع حال به دلیل نوع ساختللاري و پرورش موضوعي 
پتانسیل حداقلي براي جذب مخاطب را ندارد و دلیل مهم آن 
عدم انگیزه فیلمساز در ترسیم يك قصه هدفمند بوده و اينكه 
چرا هادي كريمي نمي تواند قصه اش را در مسیري منسجم و 
كالسیك بیان كند، مي تواند يك سؤال مهم باشد. او به شدت 
سعي دارد با پرداخت مثللاًل میني مالیستي به هدفش برسد 
كه در هیچ كدام از آثارش نرسیده است، او بیشتر سینماي 
خرده پیرنگ را مي پسندد، به طور مثال حضور استاد در اين 
فیلم چه كاركللردي دارد؟ چرا خواهرها از بیشللتر نماهاي 
مهم حذف شللده اند؟ حضور چهار خواهر بلله طور همزمان 

مي توانست قصه را به سمت و سوي ديگري ببرد. 
»پسركشللي« در ساختار هم نمي تواند فیلم مهمي باشللد، 
فیلمساز فكر كرده حركات بي ربط دوربین و فوكوس كشي 
در هر نما باعث ايجاد فرم يا تكنیك مي شللود! در يك نماي 
دونفره دوربین چللرا بايد زوم يا زوم بك كنللد؟ فیلمساز در 
محتوا و اجرا كم گذاشته است؛استفاده كامپیوتري از فضاي 
شهري قديم به شدت يك شوخي تلقي مي شود و همچنین 
اتصال نماها كه بي منطق است، اين موارد نشاني از عدم ذوق 
كريمي در فیلمسازي تلقي مي شود و البته بازي هاي ضعیف 
را نیز به نكات منفي اين فیلم اضافه كنید؛ آرمان درويش براي 
اين نقش يك ريسك به نظر مي رسد اكت و ري اكشللن هاي 
احساسي او به شدت تصنعي است و ژاله صامتي در اين فیلم 
همان نقش »درخونگاه« را بللازي مي كند و مابقي هم فقط 
حضور دارند، مثل بهاره كیان افشار كه بازي اش ضعیف تر از 
همیشه است. »پسركشي« اثري فراموش شدني است كه براي 

فیلمسازش فیلمي خنثي محسوب مي شود.

خبر


